Mjøndalen IF jr. bandy ønsker
velkommen til

Vassenga knøttecup 2018
for
Minigutter/jenter (MG) født 2008, 2009, 2010 og 2011
Lillegutter/jenter (LG) født 2006 og 2007

på Vassenga kunstisbane
lørdag 24. og søndag 25. november 2018

Velkommen til fine bandydager i Mjøndalen!

Foreløpig spilleplan
Lørdag 24. november: LG 2007, MG 2009, 2010, 2011
Søndag 25. november: LG 2006 og MG 2008
Vi oppfordrer klubbene til å melde på jentelag slik at vi kan lage egne jentepuljer.
Vi preparerer isen ofte, og gjør vårt ytterste for å gi dere optimale forhold. Vår
flotte kafeteria i 2. etasje, med strålende utsikt over Vassenga, holder åpent
begge dager. Her er det mulig å sitte inne for å se kommende bandystjerner
spille. Du kan tine frosne føtter mens du koser deg med noe godt fra vår
rikholdige meny.
Premiering
LG 06 og 07
Deltakerpremier til alle. Det legges opp til sluttspill i klassen LG 06, med premiering til
de fire beste lag. Vinner får napp i vandrepokal.
Vi gjennomfører sluttspill i klassen LG07 dersom det blir minimum 8 lag påmeldt.
Ingen vinner blir kåret i klassen LG 07 dersom det ikke blir sluttspill i denne klassen.
MG 08, 09, 10 og 11
Deltakerpremier til alle.
Regler
• Lagene spiller med 6 utespillere + målvakt.
• Hvert lag kan stille med inntil 10 spillere
• Spilletid 1 x 25 minutter
• Finale for klassen LG 06 og eventuelt LG 07 spilles 2 x 20 minutter
• Forøvrig spilles det etter NBF’s reglement.
Deltageravgift
Kr. 1.300,- pr. lag betales til konto 2220.06.89546
Påmelding/betalingsfrist
Snarest mulig og senest 5. november 2018.
Påmelding kan gjøres elektronisk via internett: http://bandyjr.mif.no/ eller på
e-post til bandycup@mif.no.
Informasjon om påmeldte lag, puljer og kampoppsett vil bli lagt ut på
http://bandyjr.mif.no/ etter hvert som dette er klart. Vi har også en Facebookside der
vi legger ut informasjon.
Vær tidlig ute med påmelding, prinsippet ”først til mølla” gjelder. Vi forbeholder oss
retten til å justere antall lag på grunn av sluttspill.
Spørsmål om turneringen kan rettes til: bandycup@mif.no.

